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Pulizia automatica

L'acqua gocciola dalla 

testina retratta nel 

suo alloggiamento.

La testina viene pulita  

automaticamente 

all'attivazione del sensore  

su sedile e dopo ogni 

utilizzo.

Questo è normale.

9. Smaltimento

Conservare l'imballo per tutta la durata della garanzia.  

Eventualmente smaltirlo poi nel rispetto dell'ambiente. 

SensoWash® deve essere smaltito in modo regolare e 

rispettando l'ambiente, secondo quanto prescritto dalle disposizioni di 

legge. Le parti in plastica e i componenti elettronici devono essere 

riciclati. Informarsi presso il centro di smaltimento competente. 

Le batterie esauste devono essere smaltite in modo corretto. Presso 

alcuni esercenti e nei centri di raccolta comunali sono a disposizione 

appositi contenitori per lo smaltimento delle batterie.

 Problema Possibile causa Soluzione
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10. Dati tecnici

Tensione nominale   220 - 240 V

Frequenza     50/60 Hz

Max. potenza assorbita    1650 W

Potenza termica

Scaldacqua istantaneo    1600 W

Riscaldamento del sedile  50 W

Range di temperatura

Temperatura di esercizio   4 – 40 °C

Temperatura dell'acqua  32 – 40 °C

Temperatura del sedile   33 – 37 °C

Pressione dell'acqua in ingresso   0,07 – 0,75 MPa

Consumo d'acqua della doccetta  0,35 – 0,45 l/min

Classe di protezione   IP X4,

     protezione da spruzzi d'acqua provenienti   

     da ogni direzione

Dispositivo di sicurezza integrato  EN13077 – tipo AB
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Bedankt voor uw vertrouwen

Hartelijk gefeliciteerd met de aankoop van SensoWash®. Wij zijn ervan overtuigd, dat 

u met dit moderne product zeer tevreden zult zijn, want bij de reiniging en verzor-

ging van gevoelige lichaamsdelen wil men er zeker van zijn, dat dit op  

behoedzame wijze gebeurt.

Duravit heeft bij de ontwikkeling van SensoWash®-producten speciale aandacht  

besteed aan de veiligheid van de functies:

Meerdere temperatuursensoren voor de bewaking van de watertemperaturen en de 

zittingverwarming bieden de hoogst mogelijke bescherming. Ook de elektronica is 

uitstekend beveiligd, omdat deze waterdicht ingekapseld is. 

Om steeds een optimale functie en werking van SensoWash® veilig te stellen en uw 

persoonlijk veiligheid te garanderen, hebben wij een verzoek aan u:

Lees vóór de allereerste ingebruikname deze bedieningshandleiding zorgvuldig 

door en volg de veiligheidsinstructies op!
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1.1 Ziteenheid

A  Elektromotorische bediening

 van deksel en zitting
B  Bidet
C  Ladydouche 
D  Statusindicatie
E  Power
F  Zittingverwarming
G  Nachtlicht: 

 verlichte binnenpot
H  Infraroodontvanger

1. Kort overzicht

1.2 Afstandsbediening

1  Infraroodzender
2  Deksel openen
3  Zitting en deksel openen
4  Zitting en deksel sluiten
5  Energiespaarmodus
6  Stop
7  Gebruikersprofiel 1
8  Gebruikersprofiel 2
9  Regeling van de 

 kracht van de douchestraal 

 en temperatuur
10  Temperatuur
11  Kracht douchestraal
12  Positie douchestang
13  Ladydouche
14  Comfortdouche
15  Bidet
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2. Leveringsomvang

SensoWash®

Afstandsbediening incl. houder, beknopte handleidingen en diefstalbeveiligingsset

Vervangende douchekop

Batterijen

Montagemateriaal

Montagehandleiding

Gebruikshandleiding

Tabbladen

3. Beschrijving van de symbolen

 Voorzichtig! Veligheidsrelevante informatie

 >    Hier wordt u verzocht een handeling uit te voeren.

   Hier vindt u een tip! 
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4. Voor uw veiligheid

Om vele jaren plezier van uw SensoWash® te heben, verzoeken wij u deze gebruiks-

handleiding, met name de veiligheidsvoorschriften, zorgvuldig door te lezen.

Bewaar de gebruikshandleiding altijd zorgvuldig en geef deze eventueel door aan de 

nieuwe eigenaar.

4.1 Bedoeld gebruik

SensoWash® is een opzet douce-WC-zitting en bedoeld voor de intieme reiniging. Hij 

kan ook altijd als normale WC-zitting worden gebruikt. Het gebruik is uitsluitend beperkt 

tot gesloten ruimtes. 

Elk ander gebruik geldt als niet conform de bedoeling. Duravit is niet aansprakelijk voor 

gevolgen van onbedoeld gebruik. 

4.2 Veiligheidsinstructies

Lees de onderstaande veiligheidsvoorschriften zorgvuldig door en volg deze op!

Informatie voor de gebruiker

Kinderen en personen met gebrekkige kennis en ervaring met de omgang met 

het apparaat of met beperkte lichamelijke, sensorische of mentale vaardigheden 

mogen het apparaat alleen na instructie over het veilige gebruik van het apparaat 

of onder toezicht gebruiken.
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Zorg dat kinderen niet met SensoWash® spelen 

Voorkom beschadiging van het product of storingen door ondeskundig gebruik.

Wordt SensoWash® van een koude naar een warme plaats gebracht, dan kan  

condenswater ontstaan. Laat het apparaat dan enkele uren uitgeschakeld staan.

Monteer SensoWash® niet in ruimtes met vorstgevaar. De omgevingstemperatuur 

moet minimaal 4°C zijn. 

Plaats of leg geen open vuurbronnen, kaarsen, sigaretten e.d. op de SensoWash®. 

Stel SensoWash® niet bloot aan direct water. 

Stap niet op en ga niet op het product staan.

Plaats geen zware voorwerpen op het deksel.

Open en sluit de zitting en het deksel alleen met de afstandsbediening.

Druk het deksel niet met te grote kracht omlaag.

Vervuil, bespuit of verstop de douchstang niet moedwillig.

Reparaties mogen alleen door een vakbekwame persoon worden uitgevoerd

De SensoWash® mag niet worden gewijzigd, gemanipuleerd, met onderdelen worden 

aangevuld of gerepareerd.

Ondeskundige reparaties kunnen ongelukken, schade en storingen veroorzaken.

Gebruik het apparaat alleen als alle functies goed werken

Let erop dat de voedingskabel of de netstekker niet is beschadigd.

De voedingskabel mag niet worden vastgeklemd of afgekneld.

Houd de voedingskabel uit de buurt van hete oppervlakken en scherpe kanten.

Raak de netstekker nooit met natte handen aan.

Gebruik het product niet als het niet goed werkt.

Trek de netstekker direct uit het stopcontact. Sluit de kogelstopkraan om de water-

toevoer te onderbreken. Neem contact op met uw installateur.
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Informatie over het gebruik van batterijen

Bewaar batterijen uit de buurt van kleine kinderen. Batterijen kunnen bij inslikken 

levensgevaarlijk zijn. Raadpleeg onmiddellijk een arts als een batterij werd ingeslikt.

Batterijen mogen niet worden opgeladen, met andere middelen worden gereactiveerd, 

uit elkaar worden genomen, in brand worden gestoken of worden kortgesloten.

Haal lege batterijen altijd onmiddellijk uit de afstandsbediening. Vloeistoffen kunnen 

weglekken en dan schade veroorzaken.

Plaats geen nieuwe en oude batterijen samen in de afstandsbediening.

Reinig de batterij en contacten voordat u de batterij plaatst. Let op de juiste polariteit.

Verwijder de batterijen wanneer u de afstandsbediening langere tijd niet gebruikt.

Stel batterijen niet bloot aan extreme omstandigheden: leg ze niet niet op hete 

oppervlakken en stel ze niet aan direct zonlicht bloot. Anders bestaat een verhoogd 

risico op het wegstromen van vloeistoffen.

Als batterijzuur is weggelekt, moet u contact met de huid, ogen en slijmvliezen 

voorkomen. Spoel bij contact met het zuur de betreffende plaatsen met veel helder 

water af en raadpleeg onmiddellijk een arts.

5. Werking

De SensoWash® werkt alleen volledig, wanneer de gebruikersherkenning (zit-

tingsensor) is geactiveerd. Let daarop tijdens het gebruik, de reiniging en de 

montage.

De SensoWash® voert na het inschakelen een zelftest uit, de douchestang beweegt 

naar buiten en na de zelftest weer terug.
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De SensoWash® voert een automatische zelfreiniging uit van de ingeschoven dou-

chestang bij activeren van de zittingsensor en na het douchen.

Alle douchefuncties worden automatisch afgebroken, wanneer de gebruiker de 

zitting verlaat.

Alle douchefuncties worden na 5 minuten automatisch beëindigd.

6. Bediening

6.1 Ziteenheid

In-/uitschakelen van de SensoWash®

 > Druk langer dan 3 seconden op de toets "Power" E  op de ziteenheid.  

SensoWash® is nu ingeschakeld.  

De statusindicatie D  brandt rood.

 > Druk nogmaals langer dan 3 seconden op de toets „POWER“ E  op de ziteenheid. 

SensoWash® is nu uitgeschakeld. 

De statusindicatie D  brandt niet.

Activeren/deactiveren van de energiespaarmodus
 > Druk minder dan 2 seconden op de toets "Power" E  op de zittingeenheid.  

SensoWash® gaat over in de energiespaarmodus. 

De statusindicatie D  wordt groen.

 > Druk nogmaals minder dan 2 seconden op de toets „Power“ E  op de ziteenheid. 

SensoWash® schakelt weer terug naar de normale modus. 
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De statusindicatie D  wordt rood.

 Met het activeren van de energiespaarmodus wordt de zittingverwarming in 

de volgende 8 uren gedeactiveerd en dan gedurende 16 uren automatisch weer  

geactiveerd. Deze procedure herhaalt zich dagelijks op hetzelfde tijdstip, tot de  

energiespaarmodus wordt gedeactiveerd.

Wanneer alle SensoWash® functies gedurende 48 uur niet actief zijn, wordt automa-

tisch de rustmodus actief. De zittingverwarming is nu niet actief. Bij gebruik van een 

willekeurige functie worden alle voorgaande instellingen automatisch weer actief.

Via de toets "temperatuur" 10  op de afstandsbediening schakelt u de zittingverwarming 

permanent uit.

Bidet
 > Druk op de toets „Bidet“ B  op de ziteenheid. 

De douchestang wordt eruit geschoven en spuit een waterstraal.

 > Druk nogmaals op de toets „Bidet“ B  op de ziteenheid. 

De functie "Oscilleren" start.

 > Druk nogmaals op de toets „Bidet“ B  op de ziteenheid. 

De douchestang wordt weer naar binnen geschoven en de huidige functie wordt 

direct beëindigd.

Ladydouche
 > Druk op de toets „Ladydouche" C  op de ziteenheid. 

De douchestang wordt eruit geschoven en spuit een waterstraal.
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 > Druk nogmaals op de toets „Ladydouche“ C  op de ziteenheid. 

Wacht op de bevestigingstoon. De functie "Oscilleren" start.

 > Druk nogmaals op de toets „Ladydouche“ C  op de ziteenheid. 

De douchestang wordt weer naar binnen geschoven en de huidige functie wordt 

direct beëindigd. 

De douchestang beweegt kort naar buiten en dan weer terug.

6.2 Afstandsbediening

Zitting en deksel openen en sluiten
 > Druk op de toets „Deksel openen“ 2  op de afstandsbediening. 

Het deksel wordt geopend, de zitting blijft gesloten.

 > Druk op de toets „Zitting en deksel openen“ 3  op de afstandsbediening. 

Het deksel en de zitting worden geopend.

 > Druk op de toets „Zitting en deksel sluiten“ 4  op de afstandsbediening. 

Het deksel en de zitting worden gesloten.

 Functie is bij geactiveerde zittingsensor niet actief.

Activeren/deactiveren van de energiespaarmodus
 > Druk langer dan 3 seconden op de toets "Energiespaarmodus" 5  op de afstands-

bediening. 

De energiespaarmodus is nu geactiveerd.  

De statusindicatie D  wordt groen.

 > Druk opnieuw op de toets „Energiespaarmodus“ 5  op de afstandsbediening  
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langer dan 3 seconden. 

De energiespaarmodus is nu gedeactiveerd. 

De statusindicatie D  wordt rood.

 Met het activeren van de energiespaarmodus wordt de zittingverwarming in 

de volgende 8 uren gedeactiveerd en dan gedurende 16 uren automatisch weer  

geactiveerd. Deze procedure herhaalt zich dagelijks op hetzelfde tijdstip, tot de  

energiespaarmodus wordt gedeactiveerd.

Wanneer alle SensoWash® functies gedurende 48 uur niet actief zijn, wordt  

automatisch de rustmodus actief. De zittingverwarming is nu niet actief. Bij gebruik 

van een willekeurige functie worden alle voorgaande instellingen automatisch weer 

actief.

Schakel de zittingverwarming permanent uit via de toets "temperatuur" 10 .

Bidet
 > Drukt u op de toets „Bidet“ 15  op de afstandsbediening. 

De douchestang wordt eruit geschoven en spuit een waterstraal.

 > Druk op de toets „Stop“ 6  op de afstandsbediening.  

De douchestang wordt weer naar binnen geschoven en de huidige functie wordt 

direct beëindigd.

Ladydouche
 > Druk op de toets „Ladydouche“ 13  op de afstandsbediening. 

De douchestang wordt eruit geschoven en spuit een waterstraal.
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 > Druk op de toets „Stop“ 6  op de afstandsbediening. 

De douchestang wordt weer naar binnen geschoven en de huidige functie wordt 

direct beëindigd.

Comfortdouche
 > Druk op de toets „Comfortdouche“ 14  op de afstandsbediening als de functie Bidet 

of Ladydouche actief is. 

De functie "Oscilleren" is geactiveerd. 

De douchestang voert bij deze functie heen en weer gaande bewegingen uit.

 > Druk nogmaals op de toets „Comfortdouche“ 14  op de afstandsbediening als de 

functie Bidet of Ladydouche actief is. 

De functie "Pulseren" is geactiveerd. 

De straalkracht neemt bij deze functie toe en af.

 > Druk voor de derde keer op de toets „Comfortdouche“ 14  op de afstandsbediening 

als de functie Bidet of Ladydouche actief is. 

De functies "Oscilleren" en "Pulseren" zijn geactiveerd.

 > Druk voor de vierde keer op de toets „Comfortdouche“ 14  op de afstandsbediening 

als de functie Bidet of Ladydouche actief is. 

De functies zijn nu uitgeschakeld, de daarvoor ingestelde functie is nog actief.

Positie van de douchestang instellen
 > Druk op de pijltoetsen van de toets „Positie douchestang“ 12  op de afstandsbediening. 

Het lampje op de afstandsbediening gaat branden. 

U kunt nu met de pijltoetsen de gewenste positie van de douchestang instellen.

 De douchestang kan in 5 aparte posities worden ingesteld.
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Kracht douchestraal instellen
 > Druk op de toets "kracht douchestraal" 11  op de afstandsbediening. 

Het lampje op de afstandsbediening gaat branden.

 > Druk op de toets „+“ of „-“ 9  op de afstandsbediening. 

U kunt nu de gewenste kracht van de douchestraal instellen.

 De kracht van de douchestraal kan in 3 standen worden ingesteld.  

Laag > Middel > Hoog

Zittingtemperatuur instellen
 > Druk net zolang op de toets „Temperatuur“ 10  op de afstandsbediening totdat het 

lampje op „zittingtemperatuur“ staat.

 > Druk op de toets „+“ of „-“ 9  op de afstandsbediening. 

U kunt nu met de toetsen „+“ of „-“ 9  de gewenste zittingtemperatuur instellen.

 De zittingtemperatuur kan in 4 aparte standen worden ingesteld.  

Uit > Laag > Middel > Hoog

Watertemperatuur instellen
 > Druk net zolang op de toets „Temperatuur“ 10  op de afstandsbediening totdat het 

lampje op „watertemperatuur“ staat.

 > Druk op de toets „+“ of „-“ 9  op de afstandsbediening. 

U kunt nu met de toetsen „+“ of „-“ 9  de gewenste watertemperatuur instellen.

 De watertemperatuur kan in 4 aparte standen worden ingesteld.  
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Uit > Laag > Middel > Hoog

Gebruikersprofielen instellen
 > Stel alle functies volgens uw persoonlijke voorkeuren in (bijv. positie van de  

douchestang, temperaturen, kracht douchestraal etc.).

 > Druk op de toets „Gebruiker“ 7  of 8  gedurende 3 seconden. 

De lampjes op de afstandsbediening knipperen kort. 

Uw instellingen werden opgeslagen.

 U kunt al uw vooringestelde functies gebruiken, door bij het volgende gebruik op de 

toets "Gebruiker" 7  of 8  te drukken.

Nachtverlichting instellen
 > Druk op de toets "Stop" 6  en houdt deze ingedrukt. Druk nu op de toets  

"Energiespaarmodus" 5  op de afstandsbediening. 

U kunt nu de modus van de nachtverlichting instellen.

 De nachtverlichting kan in 3 aparte standen worden ingesteld.

aan > uit > auto

De nachtverlichting is standaard op „auto“ ingesteld. In deze modus wordt de  

nachtverlichting automatisch afhankelijk van het omgevingslicht in- of uitgeschakeld.

Activeren / deactiveren van de geluidsonderdrukking
 > Druk op de toets "stop" 6  en houdt deze ingedrukt. Druk nu op de toets  

„Ladydouche“ 13  op de afstandsbediening. De geluidsonderdrukking is nu actief, 

de bevestigingstoon is uitgeschakeld.



152

 > Druk opnieuw op de toets "Stop" 6  en houdt deze ingedrukt. Druk nu op de toets 

„Ladydouche“ 13  op de afstandsbediening. De geluidsonderdrukking is nu  

uitgeschakeld, de bevestigingstoon geactiveerd.

7. Reiniging

Ziteenheid

 Voorzichtig!

 > Maak de SensoWash® los van de voeding voordat u met de reiniging begint.

De wc-zitting SensoWash® Starck werd van milieuvriendelijke materialen gemaakt. 

Het gesloten, porievrije oppervlak van de wc-zitting biedt de beste voorwaarde voor 

optimale hygiëne. Vanwege het zachte en buigzame materiaal kunnen bij verkeerde 

reiniging en gebruik kleine krasjes op het oppervlak ontstaan.

Om zo lang mogelijk van de SensoWash®  Starck te kunnen blijven genieten, moet u 

altijd op het volgende letten:

Let op!  

Gele verkleuringen door verkeerd reinigingsmiddel.

 > Gebruik geen schurende, chloor- of zuurhoudende reinigingsmiddelen.

 > Gebruik alleen reinigingsmiddelen en -apparaten die voor het toepassingsgebied 

zijn bedoeld.

 > Volg de gebruiksaanwijzing van de fabrikant van het reinigingsmiddel.
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Voor de dagelijkse reiniging is neutrale zeep of een mild, standaard afwasmiddel geschikt.

Reinig de ziteenheid regelmatig of direct, wanneer deze is vervuild. Zichtbare vervuiling 

ontstaat door te lange reinigingsintervallen, wat tot harde afzettingen kan leiden.

 > Reinig de WC-zitting en deksel inclusief de scharnieren met warm water en  

reinigingsmiddel.

 > Veeg vocht af.

 > Laat de WC-zitting omhoog geklapt, zolang er krachtig reinigingsmiddel in de WC 

aanwezig is.

Handmatig reinigen van de douchestang
 > Druk op de toets "Stop" 6 , houdt deze ingedrukt en druk nu op de toets "Bidet" 

15  op de afstandsbediening. 

De douchestang wordt naar buiten geschoven. 

 > Reinig de douchestang met een zachte doek, zachte spons of kleine borstel en een 

mild schoonmaakmiddel.

 > Druk opnieuw op de toets "Stop" 6  en houdt deze ingedrukt. Druk nu op de toets 

"Bidet" 15 . 

De douchestang wordt naar binnen geschoven.

Alternatief:

 > Druk op de toets „Bidet“ B  op de ziteenheid.  

De douchestang wordt naar buiten geschoven. 

Om de douchestang te reinigen, kunt u het beste een zachte doek, zachte spons of 

een kleine borstel met mild reinigingsmiddel gebruiken.
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 > Druk nogmaals op de toets „Bidet“ B  op de ziteenheid. 

De huidige functie wordt onmiddellijk beëindigd.

 De douchestang beweegt na 5 minuten of bij geactiveerde zittingsensor  

automatisch terug.

Zelfreiniging van de douchestang
 > Druk op de toets "stop" 6  en houdt deze ingedrukt. 

 > Druk nu op de toets "Comfortdouche" 14  op de afstandsbediening. 

De douchestang wordt automatisch gereinigd.  

In de verborgen positie wordt de douchestang met water omspoelt.

 > Druk opnieuw op de toets "stop" 6  en houdt deze ingedrukt. 

 > Druk nu op de toets "Comfortdouche" 14 . 

De huidige functie wordt onmiddellijk beëindigd.

 De functie wordt na 5 minuten of bij geactiveerde zittingsensor automatisch  

beëindigd.

Afstandsbediening reinigen
 > Reinig de afstandsbediening alleen met een zachte, vochtige doek.
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SensoWash® aftappen (bij langer niet gebruiken of vorstgevaar)

 Voorzichtig!

 > Maak uw SensoWash® los van de voedingsspanning.

 > Neem de zittingeenheid af.

 > Open de 2 aftappluggen aan de onderzijde van de behuizing. 

Het water dat zich in de SensoWash® bevindt loopt door de openingen weg.

 > Draai de aftappluggen weer in.

 > Sluit de zittingeenheid weer aan.

8. Hulp bij problemen

Is er storing? Zodra u zich deze vraag stelt, verzoeken wij u dit hoofdstuk nauwkeurig 

door te lezen en de hieronder beschreven oplossingen te proberen. Als uw apparaat 

dan nog steeds niet goed werkt, kunt u contact opnemen met uw plaatselijke klanten-

service. Houdt het artikel- en serienummer bij de hand. Deze vindt u op het etiket aan 

de achterzijde van de SensoWash®. 
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Voordat u vaststelt of het apparaat defect is, dient u de volgende punten te  

controleren:

1. Controleer of de stroomvoorziening is ingeschakeld.

 1.1 Is er sprake van een stroomstoring?

 1.2 Is de aardlekschakelaar geactiveerd?

2. Controleer of de watertoevoer gegarandeerd is.

 2.1 Is de watertoevoer onderbroken?

 Probleem Mogelijke oorzaak Oplossing

Displaylampjes en alarmfunctie

De zoemer laat een 

constant tikkende 

toon horen.

De watertoevoer naar het 

apparaat is gestoord of 

onderbroken.

 > Maak de verbinding met het 

net los en waarborg dat de 

watertoevoer functioneert. 

Steek dan de stekker weer in 

het wandstopcontact.

De statusindicatie 

D  op het apparaat 

knippert rood, groen 

of oranje.

Storing.

 > Trek de stekker uit het  

wandstopcontact en gebruik  

het apparaat niet meer. 

Neem contact op met uw 

plaatselijke erkende klanten-

service om het apparaat te 

laten onderhouden.
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De aardlekschakelaar 

wordt herhaaldelijk 

geactiveerd.

De lekstroom is te groot.

 > Trek de stekker uit het  

wandstopcontact en gebruik 

het apparaat niet meer. 

Neem contact op met uw 

plaatselijke installateur.

Functie algemeen

SensoWash® Starck 

werkt niet.

SensoWash® Starck is niet 

ingeschakeld.

 > Druk lang op de toets  

"Power", om naar de normale  

bedrijfstoestand terug te 

keren (zie hoofdstuk 6).

Waterlekkage

 Voorzichtig!

 > Sluit de hoofdkraan  

voor de watertoevoer.

 > Onderbreek de  

voedingsspanning.

 > Schakel een installateur in.

Afstandsbediening

De afstandsbediening 

werkt niet.

De batterijen zijn leeg.  > Vervang de batterijen.

De polariteit van de  

batterijen is onjuist.

 > Plaats de batterijen in de 

juiste richting.

 Probleem Mogelijke oorzaak Oplossing
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De afstandsbediening 

reageert niet op be-

trouwbare wijze.

De batterijen zijn bijna 

leeg.
 > Vervang de batterijen.

De signaalzend- of  

-ontvangstzone van de 

afstandsbediening is met 

stof of andere voorwerpen 

bedekt.

 > Verwijder de stof of  

voorwerpen.

De afstandsbediening 

bevindt zich te ver van het 

apparaat.

 > Gebruik de afstandsbediening 

in de directe nabijheid van 

het apparaat.

Bidet/Ladydouche

Het omschakelen 

tussen bidet en lady-

douche duurt te lang.

Tijdens het omschakelen 

tussen bidet en ladydouche 

wordt de douchestang 

teruggeschoven en na de 

zelfreiniging weer naar 

buiten geschoven.

Dit is normaal.

 Probleem Mogelijke oorzaak Oplossing
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De kracht van de 

douchestraal is te 

zwak.

De kracht van de  

douchestraal werd op 

"laag" ingesteld.

 > Druk op de afstandsbediening 

op de optie "kracht dou-

chestraal" 11 , om de kracht 

van de douchestraal in te 

stellen.

De watertoevoerslang is 

geknikt. 

 > Neem contact op met uw 

installateur.

De temperatuur van 

het douchewater is 

niet warm genoeg.

De watertemperatuur 

werd op "Uit" of "Laag" 

ingesteld.

 > Stel op de afstandsbediening 

de watertemperatuur in  

(zie hoofdstuk 6).

De waterstraal uit de 

douchestang stopt 

plotseling.

Na 5 minuten wordt de 

functie automatisch  

beëindigd.

Dit is normaal.

De zittingsensor verliest 

contact met de gebruiker.

 > Ga opnieuw zitten en druk 

nogmaals op de toets Bidet/

Ladydouche.

 Probleem Mogelijke oorzaak Oplossing
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Uit de douchestang 

komt geen water-

straal.

De zittingsensor heeft 

geen contact met de  

gebruiker.

 > Neem plaats en voer de  

gewenste functie uit.

De watertoevoerslang is 

geknikt. 

 > Neem contact op met uw 

installateur.

De opening van de  

douchestang is verstopt/

vervuild.

 > Reinig de douchestangope-

ning met een kleine borstel.

Verwarmbare zitting

De zitting is niet 

warm genoeg.

De zittingtemperatuur 

werd op "Uit" of "Laag" 

ingesteld.

 > Zet op de afstandsbediening 

de zittingtemperatuur op 

"Middel" of "Hoog"  

(zie hoofdstuk 6).

De zittingtempera-

tuur is te hoog.

De zittingtemperatuur 

werd op "Hoog" ingesteld.

 > Zet de zittingtemperatuur 

met de afstandsbediening 

op "Middel" of "Laag" (zie 

hoofdstuk 6).

 Probleem Mogelijke oorzaak Oplossing
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Nachtverlichtingsfunctie

De nachtverlichting 

brandt niet.

De nachtverlichting werd 

op "Uit" ingesteld.

 > Zet het nachtlicht op  

"auto-modus" of "constant" 

(zie hoofdstuk 6).

De nachtverlichting  

bevindt zich in de  

"auto-modus" en er is 

voldoende licht aanwezig.

Dit is normaal.

De nachtverlichting 

brandt constant.

De nachtverlichting werd 

op "Constant" ingesteld.

 > Stel het nachtlicht in op 

"auto-modus"  

(zie hoofdstuk 6).

De nachtverlichting  

bevindt zich in de  

"auto-modus" en er is 

voldoende licht aanwezig.

Dit is normaal.

Handmatige reinigingsfunctie van de douchestang

De douchestang 

wordt automatisch 

naar binnen  

geschoven.

Na 5 minuten wordt de 

functie automatisch  

beëindigd.

Dit is normaal.

 Probleem Mogelijke oorzaak Oplossing


